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Bulgarii 
 
 

Tata şi-a îmbrãcat reverenda şi a pornit-o la drum. În seara aceea avea de mers pe celãlalt deal, 
la un priveghi şi l-am întrebat dacã pot merge şi eu. N-a zis nimic, dar  m-am luat dupã el.  Mergea în 
tãcere, fãrã sã întoarcã privirea. Înaintam printre cele cîteva case aşezate una lîngã alta de-a lungul 
drumului de cãruţã. Lumina lor ajungea pînã acolo, pe cãrarea scobitã în pãmînt. Am auzit cîteva pisici 
mieunînd. Aproape alergam, mereu la dreapta lui, încercînd să ţin ritmul.  

Cînd am ajuns sus de tot, în vîrful dealului, am putut zãri casa. Se vedeau ferestrele luminate 
stins de nişte lumînãri. În curte, pe-o bancă, sporovăiau cîţiva bãrbaţi care s-au ridicat imediat ce l-au 
zărit pe tata. Aveau pahare cu ţuicã în mîini şi, dupã ce tata a intrat, le-au golit dintr-o înghiţiturã, apoi 
s-au dus şi ei înãuntru. Cîteva bãbuţe stãteau aşezate de-o parte şi de alta a sicriului şi şuşoteau. Nu 
plîngea nimeni, mortul era un bãtrîn galben şi tras la faţã, îmbrãcat în costum popular.  

Tata a zis o rugãciune, apoi cel de lîngã el a început sã citeascã cu glas scãzut dintr-o carte. O 
femeie grasã s-a apropiat de mine cu o farfurie plinã de cozonac. Am dat din cap cã nu, dar femeia a luat 
o felie şi mi-a pus-o aproape cu forţa în mîini. Tata a mai zis cîteva rugãciuni, pomenind mereu numele 
mortului, robul lui Dumnezeu Ştefan. Mã enerva cã vorbea aşa tare. Întotdeauna cînd ţinea slujbã, tata 
ridica mult vocea, nu mai semãna deloc cu el. Mi s-a fãcut ruşine şi am lãsat capul în jos. Nu mai ştiam ce 
sã fac cu bucata de cozonac care mi se umezise în mîini. Abia aşteptam sã se termine, sã o pornim 
înapoi. 

Afarã se înnoptase de-a binelea. Am ieşit deodatã cu tata. În curte i-am vãzut iar pe bãrbaţii 
aceia îmbrãcaţi în negru, ciocnind. Îl ştiam doar pe cel care ţinea în mînã un televizor mic şi gri, era 
vecinul nostru.  
Nu mai vãzusem niciodatã un televizor aşa de mic, pãrea de jucãrie.  
Oamenii îl aşteptau pe tata. Au mai golit un rînd înainte de a porni. Mergem pe Dealul Ursului, a zis 
vecinul, acolo nu se poate sã nu prindem.  
Oamenii ştiau cã tata e mare microbist, aşa cã l-au luat şi pe el.  
Dacã vii şi dumneata, pãrinte, poate ne ajutã bunul Dumnezeu şi prindem bulgarii, glumi unul cu barbã 
care pufãia dintr-o ţigarã. Bine, haideţi sã încercãm, a zis tata şi ceilalți i-au fãcut loc sã treacã înainte. 
M-am luat imediat dupã el. În urmã veneau bãrbosul şi vecinul cu televizorul, apoi încã doi. Nu-i 
cunoşteam pe nici unul, dar îi auzeam cum pun pariuri. Cel cu vocea piţigãiatã a zis 2-0 pentru Olanda. 
Nu-l vedeam, dar mã enerva vocea lui.  
Eram la doi paşi de tata care, cînd trebuia sã trecem peste vreun rãzor, îşi ridica sutana ca pe o fustã şi 
apoi mergea mai departe cu lumînarea aprinsã în mîini, fãrã o vorbã, fãrã sã întoarcã nici o secundã 
capul. Drumul nu era uşor şi nici scurt, pînã la dealul Ursului fãceam cel puţin o jumãtate de orã, îl 
auzisem pe vecin spunînd asta. Mã ţineam foarte aproape de tata, încercam mereu sã-l ating,  
întunericul din jur mã speria. Uneori lumînarea se stingea şi atunci bãrbosul venea repede şi zicea staţi 
aşa, pãrinte, şi o aprindea la loc cu un chibrit.  
Cînd am ajuns, vecinul a lãsat televizorul în iarbã şi, înainte sã-l pornească, am scãpat de bucata de 
cozonac aruncînd-o în spate, în întuneric. Ecranul s-a luminat brusc şi a ţiuit, plin de pureci gri şi negri. 
Atît. Bãrbosul a luat antena şi a început sã o mişte în dreapta şi-n stînga, dar nu se vedea absolut nici o 
schimbare. Televizorul fãcea o baltã de luminã de jur-împrejur şi suna exact ca atunci cînd se termina 
programul, deşi bãrbosul ridicase antena deasupra capului şi umbla aşa încoace şi-ncolo.  
Sã ne mutãm puţin, doar cîţiva paşi mai în faţã, a zis vecinul – şi ne-am dus cu toţii mai în sus, chiar pe 
culme. Au mişcat iar antena, au oprit şi au pornit iar televizorul, nimic.  
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Mi se fãcuse frig şi mã ţineam scai de tata, în spatele nostru întunericul stãtea tot mai ameninţãtor. Nu 
fãceam altceva decît sã tresar şi sã ciulesc urechile la cel mai mic zgomot venit dintr-acolo. De ne-ar 
vedea Mîrza aici, mîine am fi cu toţii la post, a zis cel cu vocea piţigãiatã. Lasã, mã, cã dacã vine Mîrza îi 
spunem cã am venit aici cu pãrintele sã ne rugãm, a rîs vecinul, mutînd televizorul pe urmele bãrbosului. 
Eh, de parcã Mîrza n-ar vrea sã vadã şi el finala, a spus bãrbosul, de-ar veni aici, s-ar uita cu noi, sînt 
sigur. Hai, mã, mai ţineţi şi voi antena asta pînã fumez o ţigarã. O luã altul şi o mişcã, îi desfãcu braţele 
mai larg, dar purecii se învîrteau întruna pe ecran, fãrã nici o schimbare. Dracul sã-l ia de televizor, a 
strigat vecinul, cred cã meciul a şi început.  
Mã, a zis brusc cel cu vocea piţigãiatã, dacã urcãm televizorul în copac? Uite, în nucul ãsta, poate dacã e 
mai sus prinde ceva.  
Nebun mai eşti, făcu bãrbosul aruncînd ţigara. Fie, mă, s-o încercãm şi pe asta. Hai, urcã-te tu primul 
sã-ţi dau televizorul şi antena. Omul s-a urcat imediat, a urcat apoi şi bãrbosul, a luat antena şi s-a 
cãţãrat pe cîteva crengi mai sus. Aveţi grijã, mã, sã nu cãdeţi. Au pornit televizorul acolo, în nuc, dar 
ecranul era la fel, o lanternã pãtrãţoasã care lumina de jur-împrejur şi scotea ţiuitul ãla enervant. Tata îşi 
ridicase sutana şi se aşezase în iarbã, eu lîngã el.  
V-am spus eu cã nu merge aici, a zis unul, dacã mergea acum era plin de lume pe Dealul Ursului, ce, de 
tîmpiţi se duc ãia atîta drum pînã la Dealu Dumitrii? Dacã mergea aici, aici veneau! Ia mai taci, mã, a 
strigat bãrbosul, urcînd pe o altă creangã şi mişcînd antena încã mai sus. 
La cît e înmormîntarea mîine, pãrinte? a întrebat altul aşezîndu-se şi el în iarbã. La 1, dupã sfînta slujbă, 
a zis tata cu vocea aia de care mã ruşinam – şi pe ecranul televizorului au apãrut dintr-odatã douã dungi 
negre şi subiri care urcau şi coborau. Uite, mã, aşa, aşa, a strigat omul sãrind în picioare deodatã cu tata, 
ceva-ceva a mişcat! Sã mai încercãm, mai mişcã, bãrbosule, antena aia, aşa, puţin mai la stînga, aşa! Asta 
a şi fãcut bãrbosul – şi dupã numai cîteva clipe s-a auzit un bărbat vorbind într-o limbă strãinã şi cei care 
erau deja în nuc au strigat merge! merge! N-am mai stat pe gînduri. Imediat dupã vecinul nostru, am 
urcat eu. Eram specialist în astfel de cãţãrãri, l-am întrecut pe ãsta ducîndu-mã mai în lateral şi 
folosindu-mã o datã chiar şi de umãrul lui ca sã mã salt pe creanga cea mai de sus. Dupã ce m-am aşezat 
cît de cît comod, mi-am dat seama cã de-acolo, din vîrf, nu se vedea ecranul, doar lumina albã care 
mişca în scurte valuri în afara lui. Se pierduse iar semnalul, cel cu vocea piţigãiatã dãdea vina pe bãrbos. 
Aşa-ţi trebuie, spunea, dacã n-ai putut s-o mai ţii cîteva clipe. Nezeii mã-tii, l-am auzit pe bãrbos, 
poate-ţi trag douã, mã, amãrîtule. Vino numai aici, c-apoi vezi tu. Bãrbosul zicea asta în vreme ce încerca 
iar sã mişte antena, lungit într-o rînã pe-o creangã mai groasã, pufãind întruna din ţigarã. Gata, mã, a zis 
vecinul – şi-atunci l-am vãzut pe tata încercînd şi el sã se caţere-n nuc. Nu mai rãmãseserã decît el şi 
omul care stãtuse adineauri lîngã noi în iarbã – şi care acum fãcuse cu amîndouã mîinile un fel de scarã 
îngustã, în care tata îşi strecurase piciorul şi, ridicîndu-şi sutana, se sãltã cît sã se prindã de prima 
creangã. S-a prins uşor, dar imediat dupã aia şi-a scãpat piciorul dintre palmele omului şi a început sã se 
bãlãngãne. Hai, dom’ pãrinte, a zis omul, ridicaţi-vã piciorul şi treceţi-l peste creangã. Tata n-a zis nimic, 
se legãna în continuare. Nici de lãsat jos nu s-a lãsat, nici de încercat sã punã piciorul sus n-a încercat. 
Omul l-a prins de genunchi şi a încercat sã-l ridice. Cel cu vocea piţigãiatã, urcat foarte aproape de mine, 
continua sã comenteze şi sã-l înjure pe bãrbos. Taci, mã slabule, taci cã vin la tine, fãcea bãrbosul. Ţine, 
mã, antena asta pînã mã ridic, i-a strigat vecinului, care s-a aplecat şi-a luat-o fãrã o vorbã. Tata reuşise 
sã urce pe prima creangã a nucului. Cel care l-a ajutat era deja sus, la o creangã sub bãrbos. Am urcat 
degeaba, a zis, tot purecii ãia îi vãd şi aici. Pãi da, s-a auzit imediat vocea piţigãiatã, dacã bãrbosul nu e-n 
stare de nimic… Tu-ţi paştele cui te-o fãcut! Bãrbosul a urcat spre noi. Vino-ncoace, amãrîtule, 
vino-ncoace sã-ţi dau ca sã poţi comenta! Cel cu vocea piţigãiatã a urcat şi el o creangã, stînd pe vine în 
dreptul meu, gata sã sarã în cealaltã parte a nucului dacã într-adevãr bãrbosul s-ar fi apropiat. Terminaţi, 
mã, l-am auzit pe vecin, hai mai bine sã vã dau antena acolo, cã-i mai sus. Tata se lungise pe burtã şi se 
ţinea cu amîndouã mîinile de creangã, pierzîndu-şi doar uneori şi doar foarte scurt echilibrul. Nu zicea 
nimic, sutana îi flutura într-o parte cînd se mişca sã se redreseze. Ãla cu vocea piţigãiatã i-a tras un picior 
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bãrbosului care se apropiase – şi bãrbosul fusese gata sã cadã în gol, în ultima clipã a reuşit sã se agaţe 
de creanga de mai jos, lovindu-şi totuşi genunchii şi zdrelindu-şi mîinile. Morţii mã-tii, l-am auzit. Omul 
care l-a ajutat pe tata a încercat sã-l opreascã ţinîndu-l de hainã, dar bãrbosul l-a pocnit cu dosul palmei 
peste obraz. Mã pulã, a izbucnit omul, ce ţi-am fãcut eu sã dai, mã pulã? Bãrbosul nu i-a rãspuns, dar 
omul s-a luat dupã el, înjurînd. Vecinul nu mai era atent la antenã, o ţinea cu susu-n jos, urmãrindu-i pe 
ceilalţi. Am vrut sã cobor, mi-era fricã sã nu mã loveascã vreunul, dar cel cu vocea piţigãiatã se ţinea cu o 
mînã de umãrul meu şi dãdea întruna cu piciorul în dreptul bãrbosului. Bãrbosul s-a ferit de cîteva ori, 
apoi a reuşit sã-l prindã de pantaloni pe ãstãlalt şi era gata sã-l tragã jos de pe creangã, dar tocmai 
atunci omul celãlalt l-a prins pe bãrbos de pãr şi a început sã-l smuceascã. Cînd bãrbosul a ajuns cu ceafa 
pe umãrul lui, omul i-a tras un pumn în figurã. Bãrbosul a încercat sã-l loveascã imediat cu cotul, dar 
omul s-a ferit la timp. Dã-i, dã-i în gurã, zicea vocea piţigãiatã, aplecîndu-se uşor, cu grijã, dînd cu piciorul 
în direcţia bãrbosului. Vino jos, îi zicea omul bãrbosului, bãgîndu-şi iar mîna în pãrul lui, coboarã dracului 
de-aici cã altfel te snopesc în bãtaie, mã pulã, ce ţi-am fãcut eu sã dai? Vecinul se trase puţin spre 
marginea crengii pe care stãtea, sã poatã coborî ãştia doi, apoi, dupã ce a aruncat antena, a coborît şi el. 
Au coborît cu toţii sãrind peste tata – care stãtea tot nemişcat şi tot lungit pe burtã de-a lungul primei 
crengi. Peste el am sãrit şi eu – şi abia dupã ce omul i-a mai tras cîteva picioare bãrbosului, abia apoi a 
ridicat mîinile şi l-a ajutat pe tata sã coboare. În întunericul din copac s-au simţit mişcãrile celui cu vocea 
piţigãiatã, dar vocea lui nu se mai auzea deloc. Vecinul nu stinsese televizorul, îl ţinea încã în mînã şi, 
cum nimeni nu mai zicea absolut nimic, s-a gãsit el sã vorbeascã. Am mai putea încerca în Dobodea, a 
zis. Dã-o dracului de Dobodea, eu nu mã mai duc pînã acolo, zise bãrbosul, şi oricum prima repriza tre’ 
sã fie gata. Hai mai bine sã mergem acasã. Pãrinte, se pare cã aici nu prindem bulgarii, l-am auzit pe unul 
din ei.  

Am coborît în linişte, de data asta eu şi tata la urmă, abia puteam ţine pasul cu ei. Cînd am ajuns 
în dreptul casei cu mortul, bãrbosul şi alţi doi s-au oprit. Mergem sã mai bem un pahar, au zis. Prin 
fereastrã se vedeau lumînãrile arzînd la capãtul sicriului. Vecinul, care ţinea acum şi televizorul şi antena, 
o luase înainte, cobora cu paşi mari pe cãrarea îngustã ce ducea la cimitir. Umblam acum între cel cu 
vocea piţigãiatã şi tata, care rãmãsese ultimul, la coborîre se tot împiedica în sutanã. Puţin înainte de 
cimitir vecinul mai fãcu o încercare. Dãdu iar drumul televizorului şi mişcã antena pe deasupra capului. 
Cînd am ajuns în dreptul lui, ne-am oprit şi noi. Hai, mã, las-o moartã, se auzi vocea piţigãiatã. Exact în 
aceeaşi clipã ecranul se luminã puternic şi, în loc de purecii gri, apãru o femeie. Scotea nişte sunete pe 
care iniţial le-am crezut de durere. M-am apropiat şi am vãzut-o întinsã într-un pat, pe burtã, cu fundul 
gol. Am cãscat larg ochii, dar imaginea dispãru şi purecii invadarã iar ecranul în acelaşi timp în care mîna 
grea a lui tata îmi cãzu peste ceafã. M-am dezechilibrat şi am cãzut. Nu m-am lovit, dar palma primitã 
fusese într-adevãr grea, îmi vîjîiau urechile de durere şi de ciudã. Nu înţelegeam de ce, nu înţelegeam 
deloc. M-am ridicat şi am pornit plîngînd în urma lui. 
Tata îşi aprinsese iar lumînarea şi înainta printre morminte înspre casã. În urma noastrã se auzea ţiuitul 
televizorului exact ca atunci cînd se termina programul, şi vocea piţigãiatã chicotind în întuneric, mai 
încearcã, Nelule, mai încearcã o datã!  
 
 

[…] 


